
 

USNESENÍ 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 17. 6. 2019 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Pavla Hekely 
(spOLečně) dnem 31. 5. 2019 
 

3. bere na vědomí 
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - prvního náhradníka (spOLečně) pana 
Mgr. Pavla Fryšáka dnem  1. 6. 2019 
 

4. bere na vědomí 
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Pavla Fryšáka 
(spOLečně) dnem 12. 6. 2019 

 

5. bere na vědomí 
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - náhradníka dalšího v pořadí (spOLečně) 
pana Ing. Otakara Bačáka dnem 13. 6. 2019 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1.1. 
 
 

2 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 
program 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1.2. 
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3 Změna ve složení Rady města Olomouce 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
zánik funkce náměstka primátora Mgr. Pavla Hekely (spOLečně) dnem 31.5.2019 

 

2. zvolilo 
v souladu s ustanovením § 84 a § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, dnem 17. 6. 2019 náměstkem primátora Ing. Otakara Bačáka 
(spOLečně) 

 

3. stanovuje 
kompetence dnem 17.6.2019  

a) náměstek primátora Ing. Otakar Bačák (spOLečně) takto: 

- ekonomika a rozpočet města, městská zeleň a odpadové hospodářství, Výstaviště Flora 
Olomouc, a. s.  

b) náměstkyně primátora Mgr. Markéta Záleská (ODS) takto: 

cestovní ruch, Informační centrum Olomouc, sport a tělovýchova, kultura, Zoologická 
zahrada, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc 

c) náměstkyně primátora Eva Kolářová, DipMgmt (ANO 2011) takto: 

- sociální služby, komise městských částí a detašovaná pracoviště 

 

4. určilo 
v souladu s ustanovením § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, zastupováním primátora města dnem 17.6.2019 takto: 

a) JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora 

b) pořadí zastupování dalšími náměstky primátora: 

Mgr. Matouš Pelikán (KDU-ČSL) 

Ing. Otakar Bačák (spOLečně) 

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. (ANO 2011) 

Mgr. Markéta Záleská (ODS) 

Eva Kolářová, DipMgmt (ANO 2011) 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1.3. 
 
 

4 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení a podnětů ze zasedání ZMO dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení ZMO a podnětů dle důvodové zprávy 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 
 

5 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu č. 5, bod 65 důvodové zprávy, ve věci 
schválení darování pozemku parc. č. 70 ostat. pl. o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu č. 3, bod 39 důvodové zprávy, ve věci 
schválení změny smluvních podmínek u darování pozemku parc. č. 70 ostat. pl. o výměře 
528 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. schvaluje 
darování pozemku parc. č. 70 ostatní plocha o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

4. schvaluje 
neuplatnění předkupního práva k budově bez čp/če, jiná stavba, ve vlastnictví XXXXX, stojící 
na pozemku parc. č. 2027/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec Olomouc, ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

5. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 3. 9. 2018, bod programu č. 3, bod 2.4. důvodové zprávy, ve věci 
schválení koupě pozemku parc. č. 475/100 zahrada o výměře 78 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní 
cenu ve výši 55 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

6. nevyhovuje 
nabídce manželů XXXXX na koupi pozemku parc. č. 223 zahrada o výměře 1 784 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

7. nevyhovuje 
nabídce paní XXXXX na koupi části pozemku parc. č. 210/4 zahrada o výměře 130 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

8. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. st. 114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 839 m2, na němž stojí 
stavba č.p. 91, 92, 93, 94 a 95, bytový dům ve vlastnictví statutárního města Olomouce, v k. 
ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 718 494,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 1.6. 
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9. schvaluje 
koupi pozemku parc. č. st. 119/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2, na němž 
stojí stavba č.p. 86, 87, 88, 89 a 90, bytový dům ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 587.056,- Kč. dle důvodové zprávy bod 
č. 1.6. 

 

10. schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 31/47 ostatní plocha o výměře 974 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

11. nevyhovuje žádosti 
společnosti Hošek property s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 1609 ostatní plocha o 
výměře 558 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za část pozemku parc. č. 1610 ostatní plocha o výměře 525 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Hošek property s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.7. 

 

12. schvaluje 
směnu pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a sjezd k rodinnému 
domu, a pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, vše ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc. č. 
962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část pozemku 
parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599 m2, 
jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad práce České 
republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 2 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 

 

13. schvaluje 
směnu pozemku parc. č. 5/32 ostatní plocha o výměře 65 m2, pozemku parc. č. 5/34 ostatní 
plocha o výměře 500 m2 a části pozemku parc. č.  5/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 5/63 
ostatní plocha) o výměře 11 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Handkeho 757/1A za části pozemku 
parc. č. 5/23 ostatní plocha (dle GP parc. č. 5/61 ostatní plocha o výměře 96 m2 a parc. č. 
5/62 ostatní plocha o výměře 9 m2) o celkové výměře 105 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární 
město Olomouc uhradí Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Handkeho 757/1A 
doplatek cenového rozdílu ve výši 204.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

 

14. nevyhovuje žádosti 
společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 862 a parc. č. 863, vše 
zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 

 

15. nevyhovuje žádosti 
společnosti Kromexim a.s. Kroměříž o prodej pozemků parc. č. 862 a parc. č. 863, vše 
zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
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16. nevyhovuje žádosti 
společnosti ELPIS OLOMOUC, spol. s r. o. o prodej částí pozemku parc. č. 1076 ostatní 
plocha o celkové výměře 263 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.11. 

 

17. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

 

18. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 651/3 ostatní plocha o výměře 1 063 m2, parc. 
č. 913/42 orná půda o výměře 620 m2 a parc. č. 2118 ostatní plocha o výměře 868 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 

 

19. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 541/1 ostatní plocha o výměře 160 m2 v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 

 

20. nevyhovuje žádosti 
manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 607/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 

 

21. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 859 orná půda o výměře 271 m2 a parc. č. 857 
ostatní plocha o výměře 75 m2 a pozemku parc. č. 858 ostatní plocha o výměře 69 m2, vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 

 

22. revokuje 
usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018, bod programu č. 3, bod 2.23 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje části pozemku parc. č. 139/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 139/50 ostatní 
plocha) o výměře 33 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve 
výši 59 614,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 

 

23. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 48/7 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
společnosti ELPREMO, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 111 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 1.18. 

 

24. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. 388/23, parc. č. 388/67 a parc. č. 388/69, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti První hanácká BOW, spol. s r. o.  za kupní cenu ve 
výši 26 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 

 

25. schvaluje 
prodej pozemků parc. č. 812/94 a parc. č. 812/95, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o.  za kupní cenu ve výši 16 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.20. 
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26. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 386/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 386/14 ostatní plocha) o 
výměře 1 143 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc společnosti STELO OIL spol. s 
r.o. za kupní cenu ve výši 464 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 

 

27. schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 841/110 ostatní plocha (dle GP parc. č. 841/168 ostatní 
plocha) o výměře 107 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti S.O.S. akciová 
společnost, Olomouc za kupní cenu ve výši 169 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 

 

28. schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 1146 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova 
č. e. 57, rod. rekr, ve vlastnictví kupujícího, a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP 
parc. č. 1856/17 zahrada) o výměře 358 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu 
XXXXX za kupní cenu ve výši 165 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 

 

29. schvaluje 
darování památkově hodnotných předmětů vedených pod poř. č. 1 až 3 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy do vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc – Hejčín se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

30. schvaluje 
darování památkově hodnotných předmětů vedených pod poř. č. 4 až 10 dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy, do vlastnictví Vlastivědného muzea v Olomouci se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 

6 Pořízení změn Územního plánu Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. schvaluje 
pořízení změn Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy bez podmínky uzavření 
dohody o úhradě nákladů 

 

3. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje zahrnout pořízení schválených změn do pokynů pro 
zpracování návrhu souboru změn č. X Územního plánu Olomouc, které jsou součástí Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Olomouc 

T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 4. 
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7 Rozpočtové změny roku 2019 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 část A a B 

 

2. schvaluje 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část B 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 
 
 

8 Dotace z rozpočtu SMOl  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 1 - 6 důvodové 
zprávy – část A 

 

3. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 7 - 9  důvodové zprávy - část B a z 
toho vyplývající rozpočtové změny 

 

4. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 7 - 9 důvodové 
zprávy - část B ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv 

 

5. nevyhovuje 
žádostem žadatelů dle příloh č. 8 a 9 důvodové zprávy - část B 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 6. 
 
 

9 Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce Okresní hospodářské komoře 
Olomouc na aktivity uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro 
Okresní hospodářskou komoru Olomouc na rok 2019 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
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4. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní hospodářskou 
komoru na rok 2019 

T: červen 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 7. 
 
 

10 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2018 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

2. schvaluje 
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2018 v souladu se zákonem o účetnictví č. 
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími 
povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku 

 

3. pověřuje 
náměstkyni primátora Evu Kolářovou, DipMgmt podpisem „Protokolu o schvalování účetní 
závěrky“ 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 8. 
 
 

11 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2018 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 

 

2. schvaluje 
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 

 

3. schvaluje 
v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 
Sb.  celoroční hospodaření SMOl v roce 2018, a to "bez výhrad" 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 9. 
 
 

12 Regulační plán RP-24 Pražská - východ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. schvaluje 
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-24 Pražská - východ, 
které je přílohou tohoto usnesení 

 

3. ověřilo 
tímto, že regulační plán RP- 08 Kosmonautů není v rozporu: 

1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválenou 
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015 

2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 3, vydané dne 
25.2.2019 

3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze 
dne 15.9.2014, ve znění pozdějších změn 

4. s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 

5. s výsledky projednání 

 

4. vydává 
v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) regulační plán RP-24 
Pražská - východ formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení 

 

5. ukládá 
odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu RP- 24 Pražská - 
východ veřejnou vyhláškou 

T: ihned 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 10. 
 
 

13 Spolek Odpady Olomouckého kraje - odkup akcií 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 04148002, zapsané ve spolkovém rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333 ("Spolek") na využívání 
zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje, dle důvodové 
zprávy 

 

3. schvaluje 
účast a majetkový vstup města Olomouce do společnosti Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. akciové společnosti založené a existující podle práva České 
republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ:  07686501, 
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zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 
11088 ("Společnost") 

 

4. schvaluje 
vystoupení města Olomouce ze Spolku podle článku VI. odst. 3 písm. a) stanov Spolku s 
účinky vystoupení k poslednímu dni roku 31.12.2019 

 

5. schvaluje 
smlouvu o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako předávajícím a městem 
Olomouc jako kupujícím, jejíž návrh tvoří přílohu č.2 tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
koupě 98 953 akcií Společnosti za celkovou kupní cenu 1 484 295,- Kč 

 

6. schvaluje 
smlouvu mezi akcionáři Společností, jejíž návrh tvoří přílohu č.3 tohoto usnesení 

 

7. ukládá 
podepsat smlouvu o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem a městem 
Olomouc a smlouvu mezi akcionáři Společností 

T: 13. 12. 2019 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 11. 
 
 

14 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, 
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39, Dodatek č. 1 zřizovací listiny 
MŠ Olomouc, Herrmannova 1, Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ Olomouc, Heyrovského 33, 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ  Olomouc, Nedvědova 17, Dodatek č. 1 zřizovací 
listiny ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8, Dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Olomouc, Michalské 
stromořadí 1, Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZŠ Olomouc, Rooseveltova 101, Dodatek č. 1 
zřizovací listiny ZŠ Olomouc, Jílová 41 dle příloh důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví ZŠ Olomouc, Heyrovského 33, ZŠ a 
MŠ  Olomouc, Nedvědova 17, ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8, MŠ Olomouc, Michalské 
stromořadí 11, MŠ Olomouc, Rooseveltova 101 a MŠ Olomouc, Jílová 41 dle příloh 
důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 

T: červen 2019 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 

15 Návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u městských 
akciových společností, kde je statutární město Olomouc 
jediným akcionářem 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložený návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u městských akciových 
společností, kde město Olomouc je jediným akcionářem 

 

3. ukládá 
Radě města Olomouce, připravit kompletní dokumentaci budoucího koncernového 
uspořádání a řízení městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc 
jediným akcionářem ke konečnému schválení zastupitelstvem 

T: TP nestanoven 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. ukládá 
Radě města Olomouce informovat zastupitelstvo o průběhu prací 

T: průběžně 
O: Rada města Olomouce 
 

Předložil: Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bod programu: 13. 
 
 

16 Zimní stadion - závazky HCO, s.r.o. 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s prodloužením splatnosti pohledávek za HC Olomouc, s.r.o. do 30.9.2019 dle předložené 
důvodové zprávy a přílohy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 14. 
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17 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o 
nočním klidu 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
vydává  obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 15. 
 
 

18 Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc – pokyny pro 
zpracování návrhu změny územního plánu. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 

 

2. schvaluje 
v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu 
Olomouc včetně upravených pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu (zadání 
souboru změn č. X) 

 

3. ukládá 
• odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení návrhu souboru změn č. X Územního 
plánu Olomouc;  

• odboru dopravy a územního rozvoje v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejnit 
způsobem umožňujícím dálkový přístup schválenou Zprávu o uplatňování Územního plánu 
Olomouc 

T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 16. 
 
 

19 Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na vybavení 
jednotky požární stanice Olomouc 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
znění a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému 
sboru Olomouckého kraje dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, podpisem darovací smlouvy dle Přílohy č. 
2 důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 

20 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. deleguje 
zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská 
společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 

21 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. deleguje 
zástupce SMOl, včetně náhradníků, na členské schůze družstev Družstvo Olomouc, 
Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní dle důvodové zprávy, s platností pro plánovaný termín 
členské schůze i případné náhradní termíny, dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 

22 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
názvy ulic dle upravené důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle platných směrnic 

T: ihned 
O: vedoucí odboru kultury 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 22. 
 
 

23 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. 
pololetí 2019 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předložený Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2019 

 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 23. 
 
 

24 Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, 
o.p.s.  - přijetí nového znění zakladatelské listiny  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodlo 
o přijetí nového úplného znění zakladatelské listiny o.p.s. Sluňákov – centrum ekologických 
aktivit města Olomouce ve smyslu § 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 24. 
 
 

25 Pokyn k úpravě Změny č. II ÚP Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
úřadu  územního plánování upravit návrh Změny č.II ÚP Olomouc a prověřit možnost 
nastavení výškového limitu s variantním prověřením výškové regulace v ploše 03/056P 

T: leden 2020 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel 
Bod programu: 25. 
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26 Různé 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
neslučitelnost funkce náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka s členstvím ve finančním 
výboru dle § 119 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) 

 

2. zvolilo 
členem finančního výboru Zastupitelstva města Olomouce Ing. Tomáše Černockého 

 

Předložil: finanční výbor 
Bod programu: 26. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


